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LEDELSESPÅ TEGNING 

Denne årsrapport for Øhavets Lærerkreds for 2016 har vi forsynet med følgende ledelsespåtegning: 

Kredsstyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Øhavets Lærerkreds. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vf anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten gfver et retvisende 
billede af forenfngens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Årsrapporten indstilles ttl generalforsamlfngens godkendelse. 

Svendborg, den 10. februar 2017 

På kredsstyrelsens vegne: 

LJ4U ~tt?}.(#- 
'Lone Clemmensen 
Formand 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET - INTERN REVISION 

Til kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds 

Vi har konstateret at kredsens midler i regnskabsåret 2016 er anvendt efter deres formål under hensyn 
til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens 
styrelsesmøder . 

Svendborg, den 28. februar 2017 

/l1JttltU{J/ J/~_ 
Michael Vigel Jens{lv - - - - .... 
Kritisk revisor 

Finn Vesterlund 
Kritisk revisor 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET 

Til kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds 

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Øhavets Lærerkreds for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den fnterne kontrol, som ledel 
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformatfon, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusfon om årsregnskabet. Vi har udført vores udvfdede gennemgang 
f overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske 
revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og 
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusfon om årsregnskabet 
og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere 
sikkerhed for vores konklusion. 

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor 
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede 
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi 
udtrykker derfor fngen revfsfonskonklusion om årsregnskabet. 

Den udvidede gennemgang har ikke gfvet anledning til forbehold. 

Konklusion 
På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede 
af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af 
selskabets aktfviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 f overensstemmelse med 
årsregnskabs loven . 

Svendborg, den 10. februar 2017 

BOO tatsautorlseret revisionsaktfeselskab 

"j 

V}/}'1/) 7 IlVl'VVt,'l'vr/ 
Flemmfri ' Käehne 
St'atsalt riseret revisor I I 

) 
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS 

Årsrapporten for Øhavets Lærerkreds for 2016 er aflagt f overensstemmelse med den danske 
årsregnskabslovs bestemmelser for vfrksomheder f regnskabsklasse B. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sfdste år. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen fndregnes fndtægter f takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdf 
reguleringer af finansielle aktiver og forplfgtelser. I resultatopgørelsen indregnes lfgeledes alle 
ornkostntnger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtfdfge økonomiske fordele vft tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålidelfgt. 

Forplfgtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtfdfge økonomfske fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdf kan måles pålfdeligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forplfgtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabs post nedenfor. 

Ved indregnfng og målfng tages hensyn tft forudsigelige tab og ristet, der fremkommer inden års 
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksfsterede på balancedagen. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoindtægter 
Indtægten fra kontfngent fra medlemmer udgør den primære post. Indtægten medregnes for 
regnskabsåret uanset betalingstidspunkt. 

Frikøb 
Frikøb udgør godtgørelse til kommunerne for tfmer anvendt af medlemmerne i foreningens regi. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusfv feriepenge og pensioner samt andre 
omkostnfnger til social sikring mv. til foreningens ansatte. I personaleomkostnfnger er fratrukket 
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostnfnger omfatter omkostninger til møder, admfnistration og lokaler. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostnfnger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og 
urealiserede kursgevfnster og -tab vedrørende værdipapfrer. Finansielle indtægter og omkostninger 
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

BALANCEN 

Materielle an lægsaktiver 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 
og restværdi herefter: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...........•............. 

Brugstid 

3-B år 

Restværdi 

0-30% af kostpris 

Aktiver med en kostpris på under tkr. 15 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i 
anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter/omkostninger. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 
forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsar . 

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der males til 
dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer males til børskurs. 

Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser udgør kredsens forpligtelse til fri køb i den resterende del af skolearet 2016/17. 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er malt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

Indtægter fra kontfngent................................................ 1 
Andre indtægter........................................................... 2 
Modtagne refusioner, Akut-fonden . 

NETTOINDTÆGTER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Frikøb....................................................................... 3 
Personaleudgffter......................................................... 4 
Møder og kurser........................................................... 5 
Lokaleomkostninger 6 
Adminfstration............................................................. 7 
Afskrivninger.... 8 

DRIFTSRESULTAT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finansielle indtægter..................................................... 9 

ÅRETS RESULTAT . 
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2016 2015 
kr. kr. 

2.807.641 2.875.020 
654.139 629.546 
343.868 386.318 

3.805.648 3.890.884 

-1.504.871 -1.225.838 
-1.443.358 -1.483.982 
-494.539 -449.170 
-154.630 -160.904 
-105.247 -162.009 
-14.350 -31.364 

88.653 377.617 

74.950 10.879 

163.603 388.496 



BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 
Materielle an lægsaktiver . 10 

ANLÆGSAKTIVER . 

Andre tilgodehavender......................... . 11 
Periodeafgrænsningsposter . 
Tilgodehavender . 

I nvesteringsforeni nger . 
Værdipapirer .. 

Kassebeholdning . 
Indestående i pengeinstitutter . 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

EGENKAPITAL............................................................. 12 

Frikøb . 

HENSATTE FORPLIGTELSER . 

Anden gæld................................................................. 13 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Væsentligste aktiviteter 

9 

2016 2015 
kr. kr. 

6.250 12.500 
6.250 12.500 

6.250 12.500 

1.120.123 1.148.155 
84.035 55.152 

1.204.158 1.203.307 

2.215.993 2.228.404 
2.215.993 2.228.404 

7.536 4.612 
1.637.835 1.171.252 
1.645.371 1.181.864 

5.065.522 4.613.575 

5.071.772 4.626.075 

3.355.349 3.191.746 

843.138 754.017 

843.138 754.017 

873.285 680.312 
873.285 680.312 

873.285 680.312 

5.071.772 4.626.075 

14 

15 

16 



NOTER 

Indtægter fra kontingent 
Kontingentindtægter , brutto . 

Andre indtægter 
Honorar for administration af Særlig Fond . 
Refusion fri købte timer, formand . 
Refusion fri købte timer, FTR. . 
Diverse . 

Fri køb 
Afregnet frikøb . 
Regulering af fri købsforpligtelse . 

Personaleudgifter 
Bruttoløn . 
Honorarer (B-indkomst) . 
Regulering af beregnede feriepenge funktionærer . 
Skattefrie godtgørelser . 
Pensionsbidrag . 
Lønsumsafgift . 
Atp . 
DataLøn . 
Finansieringsbidrag m. v . 
øvrige personaleudgifter . 
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2016 2015 Note 
kr. kr. 

1 
2.807.641 2.875.020 

2.807.641 2.875.020 

2 
15.000 15.000 
127.069 112.268 
512.070 500.327 

O 1.951 

654.139 629.546 

3 
1.415.750 1.232.469 

89.121 -6.631 

1.504.871 1.225.838 

4 
1.118.923 1.131.408 

O 2.795 
2.891 -9.880 

44.334 55.944 
148.841 161.013 
82.297 82.315 
6.816 6.494 
7.760 8.935 
6.581 7.602 

24.915 37.356 

1.443.358 1.483.982 



NOTER 

Møder og kurser 
Mødeudgifter . 
Kursus- og medlemsaktiviteter . 
Pensionister . 
Faglige klubber . 
Generalforsamling . 
Kongres . 
Repræsentation. . 
Forpligtende kredssamarbejde . 
Kursusforum Fyn . 

Lokaleomkostninger 
Husleje . 
Et . 
Forsikringer, . 
Varme . 
Forbrugsafgifter . 
Rengøring og renovation . 
Reparation og vedligeholdelse . 

Administration 
Kontorhold . 
Telefon og telefax . 
IT-omkostninger . 
Annoncer og reklamer . 
Revision . 
Fotokopiering . 
Medlemsadministration . 
Vedligeholdelse inventar . 
Porto og gebyrer . 
Diverse . 
Aviser og tidsskrifter m.v . 
Ansvarsforsikring . 

2016 
kr. 

68.101 
310.214 
49.979 
3.012 
15.964 
9.861 
14.929 
20.054 
2.425 

494.539 

120.000 
6.435 
2.029 
19.039 
4.796 
350 

1.981 

154.630 

5.492 
14.215 
5.643 

o 
30.040 

o 
16.500 
2.356 
951 

7.516 
12.159 
10.375 

105.247 

11 

2015 Note 
kr. 

5 
26.644 
313.808 
50.477 
6.989 
10.970 
14.375 
16.897 
3.963 
5.047 

449.170 

6 
120.000 
7.533 
2.003 
15.038 
4.066 
270 

11.994 

160.904 

7 
893 

15.835 
17.431 
4.588 
40.278 
27.742 
16.500 

O 
1.264 
12.626 
14.317 
10.535 

162.009 



NOTER 

2016 
kr. 

Afskrivninger 
Andre anlæg og inventar................................................. 6.250 
Mindre nyanskaffelser.................................................... 8.100 

14.350 

Finansielle indtægter 
Pengeinstitutter , . 
Rente og udlodning fra værdipapirer .. 
Kursregulering værdipapirer . 
Mellemregning, Særlig Fond . 

8.375 
60.318 
-11.743 
18.000 

74.950 

Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1. januar 2016 . 
Tilgang . 
Afgang . 
Kostpris 31. december 2016 . 

Afskrivninger 1. januar 2016 . 
Årets afskrivninger . 
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver .. 
Afskrivninger 31. december 2016 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 .. 

12 

2015 Note 
kr. 

8 
6.250 

25.114 

31.364 

9 
19.002 
9.442 

-26.565 
9.000 

10.879 

10 

Andre an læg, 
driftsmateriel 

og inventar 

230.016 
O 
O 

230.016 

217.516 
6.250 

O 
223.766 

6.250 



NOTER 

Andre tilgodehavender 
Akut-fonden . 
Særlig Fond ........................................•........................ 
Andelsbevis, Svendborg Fjernvarme . 
Svendborg Kommune, FTR . 
Diverse . 

Egenkapital 
Saldo primo . 
Overført af årets resultat . 

Anden gæld 
Beskattede feriepenge . 
A-skat og AM-bidrag . 
Feriepengeforpligtelse . 
Atp og socialeudgifter . 
Skyldig frikøb . 
Diverse omkostningskreditorer. . 

Eventualposter mv. 

Eventualforplfgtelser 
Ingen. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen. 
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2016 2015 Note 
kr. kr. 

11 
294.804 334.955 
600.000 600.000 
3.900 3.900 

213.506 209.300 
7.913 O 

1.120.123 1.148.155 

12 
3.191.741 2.803.245 
163.603 388.496 

3.355.344 3.191.741 

13 
381 425 

81.583 82.501 
118.437 115.546 
1.988 1.904 

642.069 455.956 
28.827 23.980 

873.285 680.312 

14 

15 

Væsentligste aktiviteter 
Foreningens væsentligste aktivitet er varetagelse af medlemmernes interesser. 
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